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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan Pembahasan tentang Strategi Pemasaran PT. Mudaris 

Mandiri Wisata Dalam Meningkatkan Jumlah Jama’ah Umrah Di Kota 

Pekanbaru, dapat di simpulkan bahwasanya PT. Mudaris Mandiri Wisata telah 

melakukan strategi pemasaran yang sudah sangat efektif, yaitu dengan 

merekrut team-team marketing yang handal untuk meningkatkan jumlah 

jama’ah umrah setiap tahunnya. 

Adapun strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT. Mudaris Mandiri 

Wisata yaitu pertama, strategi penetapan paket yaitu dengan menawarkan 

paket-paket yang berpariatif kepada konsumen. kedua, strategi penetapan 

harga yaitu dengan melihat kualitas dari perjalanan dan fasilitas yang 

digunakan oleh konsumen. ketiga, strategi proses distribusi paket perjalanan 

ibadah umrah yaitu dengan melakukan pendistribusian langsung agar 

memudahkan calon jama’ah ke dalam proses pendaftaran dan lainnya. 

keempat, strategi penetapan kegiatan promosi yaitu dengan menetapkan tujuan 

promosi dan membentuk team-team dalam memasarkan produknya. kelima, 

strategi meningkatkan kualitas karyawan yaitu dengan melakukan pelatihan 

untuk meningkatkan skill dan keterampilan karyawan. keenam¸strategi 

pemberian bukti fisik yaitu dengan memberikan pelayanan yang baik, ramah 

sehingga membuat konsumen merasa nyaman serta melihatkan testimoni 

umrah sebelumnya. ketuju, strategi pemberian jasa pelayanan yaitu dengan 

memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan 

 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada PT. Mudaris Mandiri 

Wisata terkait dengan strategi pemasaran dalam meningkatka jumlah jama’ah 

umrah yaitu : 

1. Dalam strategi pemasaran PT. Mudaris Mandiri Wisata perlu 

menunjukkan merekrut tenaga kerja yang berkualitas dan kompeten, 

sehinggan bisa meningkatkan jumlah jama’ah yang yang lebih banyak dan 
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terus meningkat setiap tahunnya. Serta dalam hal pengelolaan strategi, 

tenaga kerja yang berkualitas dan kompeten akan mampu memperhatikan 

dan mengoptimalkan strategi pemasaran. 

2. PT. Mudaris Mandiri Wisata agar lebih mengoptimalkan sosialisasi 

progam-program umrah pada media cetak. Tidak hanya itu PT. Mudaris 

Mandiri Wisata bisa lebih banyak mengikuti pameran dengan memberikan 

penawaran umroh yang memiliki diskon kepada jama’ah 

3. Adanya pengembangan dan pembaruan progam umrah PT. Mudaris 

Mandiri Wisata dengan memperlihatkan dan segmentasi jama’ah, dari 

mulai jama’ah kelas bawah sampai jama’ah kelas atas. Dan PT. Mudaris 

Mandiri Wisata dapat memberikan paket atau penawaran yang sesuai 

dengan kemampuan jama’ah. 

 

 


